
Americana Chinese International School
227 Moo 2 Chiang Mai - Lampang Superhighway

Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
052-135069; info@acis.ac.th

Dear Parents/Guardians,

Americana Chinese International School is preparing for the upcoming 2022-2023 Academic
School Year (ASY). Our classes are being filled up with many new prospective students and we
would like to give our current students the first priority of reserving their seats so that we can
plan accordingly. In order to provide the best learning environment for our students, we would
like to ask for your cooperation by confirming your child's seat and filling out the Seat
Confirmation Slip attached. Your confirmation is much appreciated as we are preparing our
classroom materials and purchasing workbooks and additional classroom equipment. Please fill
out the slip and return it via E- Mail to info@acis.ac.th or bring it to the finance office between
Monday, February 7, 2022 – Monday, February 28, 2022.

The families who would like to continue with us can fill out the slip and inform us of your desired
payment method: the full-year fee in advance or an initial deposit in the amount of 30,000 Baht
by Monday, February 28, 2022. If you are opting to place the deposit of 30,000 Baht by Monday,
February 28, 2022, you must pay the remaining balance for the term by Tuesday, May 25, 2022.
Payments can be made by cash, credit card, or bank transfer to the school accounts as
provided below.

This letter does not apply to those families who have already confirmed their child's seat and
paid their fees in advance.

If you have any questions, please contact: Mrs. Apple: 088-2513459 (Thai), Mrs. Heather
081-707-4790 (English & Thai), Ms. Som 098-246-4965 (English & Thai) & Ms. Yam
063-315-5936 (English & Thai), Mrs. Lucy 065-628-9079 (Chinese), and Mrs. Esther:
080-670-1182 (Korean) You may also contact us via E-mail at info@acis.ac.th.

Thank you so much for your support and cooperation. We are excited about the school's future
and looking forward to working with you for your child’s (children’s) education and development.
We, all of ACIS administrators, teachers, and staff are determined to provide the best
educational opportunities to our students. We aim to promote their wellbeing and support them
in all areas so that they can reach their full potential, develop good character, and become
outstanding citizens of the community. We strive to promote love and acceptance to bring them
up happily, maturely, and safely. We endeavor to lead our students to grow in everyone’s favor
and have a bright future.

We would like to thank you for your support and for entrusting us with your child’s education.

Sincerely,

Americana Chinese International School Finance & Admissions Department
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เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี กําลงัจัดเตรยีมความพรอ้มของอาคารเรยีน และ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน เพื�อใหม้บีรรยากาศเอื�ออํานวยตอ่การเรยีนรูท้ี�ดทีี�สดุ
สําหรับนักเรยีนในปีการศกึษา 2565-2566 และเนื�องดว้ยทางโรงเรยีน มอีตัราการสมคัรเรยีนของ
นักเรยีนใหมท่ี�เพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง โรงเรยีนจงึมคีวามประสงคท์ี�จะมอบสทิธพิเิศษใหก้บัทา่นผู ้
ปกครองของนักเรยีนที�กําลงัศกึษาอยูก่บัทางโรงเรยีน ในการยนืยนัการศกึษาตอ่ของบตุรหลานทา่น
ซึ�งเป็นสิ�งสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง ที�จะชว่ยใหท้างโรงเรยีนสามารถวางแผน จัดการเตรยีมสิ�งอํานวย
ความสะดวกตา่งๆไดอ้ยา่งดมีปีระสทิธภิาพ สามารถจัดซื�อสื�อการสอน หนังสอืเรยีน และอปุกรณก์าร
เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอความรว่มมอืทา่นผูป้กครอง โปรดกรอกขอ้มลูในใบแจง้ความประสงค์
เพื�อยนืยนัการศกึษาตอ่ปีการศกึษาหนา้ซึ�งแนบมากบัจดหมายฉบบันี� แลว้สง่แบบมาทางอเีมลไดท้ี�
info@acis.ac.th หรอืสง่ใหก้บัฝ่ายการเงนิในระหวา่งวนัจันทรท์ี� 7 ถงึ วนัจันทรท์ี� 28 กมุภาพันธ์
2565

ทา่นผูป้กครองที�มคีวามประสงคท์ี�จะใหบ้ตุรหลานศกึษาตอ่กบัทางโรงเรยีน โปรดกรอก
ขอ้มลูในใบแจง้ความประสงคเ์พื�อยนืยนัการศกึษาตอ่ปีการศกึษาหนา้ พรอ้มแจง้ความจํานงของ
ทา่นในการชาํระคา่ธรรมเนยีม โดยทา่นสามารถเลอืกเป็นชาํระเต็มจํานวน หรอืมดัจําเป็นจํานวน
30,000 บาท ภายใน วนัจันทรท์ี� 28 กมุภาพันธ์ 2565 และชาํระสว่นที�เหลอืภายในวนัองัคารที� 25
พฤษภาคม 2565 โดยทา่นสามารถชาํระไดเ้ป็นเงนิสด บตัรเครดติ หรอื การโอนเงนิเขา้บญัชี
ธนาคารของโรงเรยีน โดยรายละเอยีดของบญัชธีนาคารจะอยูใ่นสว่นดา้นลา่งของจดหมายฉบบันี�

ทั �งนี�ทางโรงเรยีนขอเรยีนแจง้และขอบพระคณุทา่นผูป้กครองทกุทา่นที�ได ้
ชาํระคา่ธรรมเนยีมการศกึษาของปีการศกึษา 2565-2566 ไวล้ว่งหนา้แลว้ ซึ�งทา่นจะไมต่อ้งกรอก
รายละเอยีดในใบแจง้ความประสงคเ์พื�อยนืยนัการศกึษาตอ่ปีการศกึษาหนา้ที�แนบมากบัจดหมาย
ฉบบันี�

หากทา่นมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัใดๆ ทา่นสามารถตดิตอ่ ครเูปิ�ล ไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์
088-2513459 (สําหรับภาษาไทย) Mrs. Heather ไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์ 081-707-4790
(สําหรับภาษาองักฤษ และภาษาไทย) ครสูม้ ไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์ 098-246-4965
(สําหรับภาษาองักฤษ และภาษาไทย) ครแูยม ไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์ 063-315-5936
(สําหรับภาษาองักฤษ และภาษาไทย) Mrs. Lucy ไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์ 065-628-9079 (สําหรับ
ภาษาจนี) และ Mrs. Esther ไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์ 080-670-1182 (สําหรับภาษาเกาหล)ี นอกจากนี�
ทา่นยงัสามารถตดิตอ่ทางโรงเรยีนไดท้ี�อเีมล info@acis.ac.th

mailto:info@acis.ac.th


Americana Chinese International School
227 Moo 2 Chiang Mai - Lampang Superhighway

Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
052-135069; info@acis.ac.th

ทางโรงเรยีนขอขอบพระคณุผูป้กครองทกุทา่นที�ใหก้ารสนับสนุน และความรว่มมอืกบั
โรงเรยีน ทางโรงเรยีนมคีวามยนิดอียา่งยิ�งที�ไดด้แูล และมอบการศกึษาใหแ้กบ่ตุรหลานของทา่น
ทางคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรทกุทา่น มคีวามมุง่มั�นที�จะจัดการเรยีนการสอนที�มคีวาม
เป็นเลศิ เพื�อสง่เสรมิพัฒนาการ และสนับสนุนนักเรยีนทกุคนใหป้ระสบความสําเร็จ เจรญิกา้วหนา้
เป็นพลเมอืงที�ดขีองสงัคม

โรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอขอบพระคณุทา่นผูป้กครองที�ไวว้างใจใหท้าง
โรงเรยีนดแูลบตุรหลานของทา่น

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสงู

แผนกการเงนิ และแผนกรับนักเรยีนโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี
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敬爱的家长及监护人：

美中国际学校正在为即将到来的 2022-2023 学年（ASY）做准备。我校的各个班

级将迎来许多新的学生，我们认为给现有学生保留学位是首要的任务。为了给我们的学生

提供最好的学习环境，我们希望通过确认您孩子的学位并填写随附的学位确认单来为您提

供更好的服务，以便我们可以做出相应的计划。非常感谢您的确认！我们正在准备课堂材

料并购买练习册和额外的课堂设备。请填写单据并通过电子邮件将其寄回

info@acis.ac.th 或在2022 年 2 月 7 日星期一 – 2022 年 2 月 28 日星期一期间将

其带到财务办公室。

希望继续与我们在一起的家庭可以填写单据并告知我们您想要的付款方式：提前支付

全年费用或在 2022 年 2 月 28 日星期一之前支付 30,000 泰铢的定金。如果您选择在

2022 年 2月28 日之前存入 30,000 泰铢的定金，您必须在 2022 年 5 月 25 日星期二

之前支付该费用的余额。可以通过现金、信用卡或银行转账方式将款项存入下面学校账

户。

这封信不适用于已经确定孩子学位并提前支付费用的家庭。

如有任何疑问，请联系：Mrs. Apple：088-2513459（泰语）、Mrs. Heather

081-707-4790（英语和泰语）、Ms. Som 098-246-4965(英语和泰语) & Ms. Yam
063-315-5936(英语和泰语）, Mrs. Lucy 065-628-9079（中文）、Mrs. Esther :

080-670-1182 (韩语) 您也可以通过电子邮件 info@acis.ac.th 与我们联系。

非常感谢您的支持与合作！我们对学校的未来感到兴奋，并期待与您一起为您孩子的

教育和发展而努力！我们所有 ACIS 管理人员、教师和工作人员都决心为我们的学生提

供最好的教育机会。我们旨在促进他们的福祉，并在各个领域为他们提供支持，使他们能

够充分发挥潜力，培养良好的品格，成为社会的优秀公民。我们努力促进爱和接纳，让他

们快乐、迈向成熟并安全地成长。我们会努力地带领我们的学生在每个人的青睐中成长，

并拥有光明的未来！

我们要感谢您的支持和委托我们为您孩子的教育。

真挚地，

美中国际学校财务与招生部
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Seat Confirmation Reply Slip 2022-2023 

 

Please fill out the Reply slip and return to your child’s homeroom teacher by Monday, February 28, 2022 

Students Name: ____________________________ Nickname: ___________________Grade: ________ 

 

 My child will continue studying at Americana Chinese International School and would like to pay 

the 30,000 Baht seat confirmation deposit on the following date: __________________________ 

 

 My child will not continue to study at Americana Chinese International School. 

Reason:________________________________________________________________________ 

 

Parent Name: _____________________________Date: ____________________________________ 

Contact Number: _________________________  E-Mail: ____________________________________ 

Remarks: If you have any questions or concerns please contact 052-135069. 

 

Payment Types: Cash/Credit Card or Direct Deposit 

 

Account Name: Americana Chinese International School 

1. Siam Commercial Bank (Big C Chiang Mai Branch)  

 Account Number: 416-052498-0 

 

2. Bangkok Bank (San Pa Khoi Branch)                      

       Account Number: 253-4-62187-1 

 

3. Kasikorn Bank (Big C Chiang Mai Don Jan Branch) 

Account Number: 062-3-17553-7 

 



 
 

แบบตอบรับ ความประสงค์เพื่อยืนยันที่นั่ง 2565-2566 
(กรุณาส่งแบบตอบรับได้ที่ครูประจำชั้น  ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมพาพันธ์ 2565) 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน___________________________ชื่อเล่น_______________ระดับชั้น_________________ 

ศึกษาต่อที่โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส และขอชำระเงินมัดจำ จำนวน 30,000 บาท ภายใน  
วันที่________________________________________________________________________  

ไม่ศึกษาต่อที่โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
เหตุผล_______________________________________________________________________ 

ชื่อผู้ปกครอง____________________________________________วันที่__________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ_______________________________________อีเมล_________________________ 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ่052-135069 
 
วิธีชำระเงิน : เงินสด/บัตรเครดิต และโอนผ่านบัญชีธนาคาร 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่   ชื่อบัญชีโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
หมายเลขบัญชี : 416-052498-0 

 
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย   ชื่อบัญชีโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 

หมายเลขบัญชี : 253-4-62187-1 
 

3. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น ชื่อบัญชีโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
หมายเลขบัญชี : 062-3-17553-7 


